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Aktuális

Új kenyér ünnepe és 
Szent István 

A tartalomból

Mit ünnepelünk augusztus 20-án?

4-5. oldal

Nemzetközi 
Katasztrófavédelmi 
és Polgári Védelmi 
Ifjúsági Tábor 
Horvátországban
Augusztus 4-7 között immár 
XI. alkalommal szervezték meg 
a Nemzetközi Katasztrófavédelmi 
és Polgári Védelmi Ifjúsági Tábort, 
ezúttal Horvátországban. 

6. oldal

Iskolakezdés

A Minisztérium pontosított, így a 
2016/2017-es tanév szeptember 12-én 
kezdődik a tanévnyitó ünnepséggel. 

6. oldal

A pénteki nap kicsit lazább 
program sorozattal köszön tötte 
az érdeklõdõket, de a következõ 
napokban egyre több szórakozási 
lehetõséggel készültünk. Délelõtt 
tíz órától a gyerekeké volt a 
fõszerep, különféle játékokban, 
programokban vehettek részt, közben 
a sarmasági 1-es Számú Bányatónál 
már gyülekeztek a versenyzõk a 
horgászversenyre, amelyet Zsurzsán 
Gábor-Zsolt emlékének szenteltünk.

A délután már az adrenalinról 
szólt, hiszen öt órától egy olyan 
motoros bemutatót láthattunk, 
amelyet talán még Sarmaságon 
soha. Hidi Miki és Balogh Ákos 
Nyíregyházáról érkeztek azzal a 
céllal, hogy kicsit felborzolják a 
kedélyeket. Úgy érzem ez sikerült is 
nekik, hiszen egy-egy mutatványuk 
egyszerre volt izgalmas, szórakoztató 
és veszélyes is, mégis a fiúkat elnézve, 
nekik hétköznapi dolognak számított 
az, hogy egy keréken trükközgetnek. 

Hat órától Ünnepi Tanácsülésen 
vehettünk részt, ahol a község 
polgármestere, Dombi Attila-János 
és a helyi tanács tagjai átadták 
Sarmaság díszpolgári címét, az arany 
díszoklevelet azoknak a családoknak, 

ahol az 50 éves házassági évfordulót 
ünnepelték idén, díszoklevelet kapott 
Sarmaság legidõsebb pol gára, illetve 
érdemoklevelet kaptak azok a vállal-
ko  zások, amelyek támogatják és 
hozzájárulnak a község fejlõdéséhez. 

Sarmasági Napok 2016. augusztus 19-21.
Sarmaságon a községi napok megszervezése már több mint tíz éves hagyomány, kisebb-
nagyobb megszakításokkal. Szerencsénkre az időjárás velünk volt és kellemes augusztusi 
meleg kísért végig minket a három nap alatt. 

Szent István 
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Az eseményen részt vettek testvér telepü léseink, Nagy-
halász és Soltvadkert delegációi is. 

Az Ünnepi Tanácsülést Berki Edith üléselnök kezdte 
meg, majd átadta a szót a polgármesternek, aki ismertette 
a napirendi pontokat, ezt követõen pedig Oroian Angela-
Rodica fõtitkárnõ mutatta be az ülésre vonatkozó 
határozatokat. 

Elõször a postmortem díszpolgári címet adták át 
Zsurzsán Gábor-Zsolt részére, amelyet özvegye vehetett 
át, ezt követõen pedig Keresztes-André György kapta 
meg az elismerõ kitüntetést. Nem véletlen, hogy ennek 
a két embernek ítélték oda ezt a megtisztelõ címet, 
hiszen életük során azon fáradoztak, hogy a közösséget 
és a községet szolgálják, nem csak anyagi támogatással, 
hanem munkájukkal is. Zsurzsán Gábor-Zsolt élete 
során megmutatta, hogy az ember tud egyszerre jó 
apa, családfõ, barát és vállalkozó is lenni, elvesztése 
nagy ûrt hagyott a közösség életében. Keresztes André-
György sikeres vállalkozó, remek szakács, jó barát és 
mindezek mellett jó házigazda is, és már számtalanszor 
bebizonyította, hogy szívügye a közösség, amelyért 
minden tõle telhetõt meg is tesz. 

A díszpolgári címek átadása után következett az 
aranydíszoklevél, amelyet azok a családok, pontosabban 
házaspárok kaptak meg, akik ebben az évben 
ünnepelték vagy ünnepelik házasságuk 50. évfordulóját. 
Községünkben tizennégy ilyen házaspár volt, közülük 
sajnos nem volt jelen mindenki. 

Sarmaság legidõsebb polgára, Kiss Károly, háborús 
veterán 94 évesen átvehette a legidõsebb polgárnak járó 
címet. Kiss Károly a II. Világháború ideje alatt esett hadi 
fogságba, ahol hét évet töltött el, ez idõ alatt megjárta 
a Krím-félszigetet és Közép-Szibériában is éveket 
töltött el, feleségével idén ünnepelték 64-ik házassági 
évfordulójukat. 

Azok a vállalkozók és vállalkozások is, amelyek segítik 
a községet, elismerésben részesültek és megkaphatták az 
érdemokleveleket, két vállalkozót, illetve öt vállalkozást 
tüntettek ki, Varga Szabolcsot, Zsurzsán Árpádot, illetve a 
következõ cégeket: SC. Europan S.R.L, SC. Agro Viticol 
Silvania S.R.L, SC. Hydroproof  S.R.L, SC. Brin Cafe 
S.R.L, SC. Noervin Prest S.R.L. A napot Kristóf  Katalin 
és Milán koncertjével zártuk.

Szombat délelõtt már lassan készültek a bográcsosok, 
közben a sportvetélkedõk is zajlottak, foci, asztalitenisz 
és kreatív hajfonó verseny a kisebbeknek. 

A horgászversenyre öten jelentkeztek, volt, aki egyé-
nileg, volt, aki csapatban: Kocsis Tamás és csapata, 
Kocsis Márk és csapata, Deák Márk, Keresztes Zoltán 
(Zsíros) és Keresztes-André Béla. A versenyzõknek 
szükségük volt a kitartásukra, a tudásukra és persze 
a szabályok betartására is ahhoz, hogy a 24 órás 
horgászversenyt végig tudják csinálni. Szombat délben 
megvolt a mérlegelés, a gyõztes pedig Keresztes André-
Béla volt, közel 5 kiló halat fogott ki, pontosabban 4,915 
kilót. A gyõztes fõdíja különbözõ horgászfelszerelések 
voltak. 

A football versenyre a környezõ falvakból is minden 
évben jelentkeznek, nem volt ez másképp idén sem, 
hiszen Sarmaságról, Szilágylompértról, Sámsonból és 
Dersidáról is jelentkeztek. Nagyon szoros és izgalmas 
meccseknek lehettünk tanúi, de végül csak egy gyõztes 
lehetett, amely nem más, mint a szilágylompérti 
Hupikék csapat. A második helyezett az Europan lett, 
a harmadik a FC Sámson, a negyedik a FC Brazil és 
az ötödik pedig a FC Csókaláb. Az elsõ helyezett 
csapatkapitánya átvehette a kiérdemelt kupát illetve az 
oklevelet, a második és harmadik helyezett úgyszintén 
oklevelet kapott, a negyedik és ötödik helyezett pedig 
emléklapban részesült.
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Az asztaliteniszre két kategóriában összesen 11 
jelentkezõ volt. A diák kategóriában a 3-ik helyezett Dari 
Tamás lett, a 2-ik Bálint Krisztián és az elsõ helyezett 
pedig Szûcs István lett. A felnõtt kategóriában a harmadik 
helyezést Illés Béla szerezte meg, a másodikat Kirei 
Arnold és az elsõt pedig Kupás Sándor. Nagyon szoros 
mérkõzéseknek lehettünk tanúi, minden játékos a legjobb 
formáját hozta. Az elsõ három helyezett oklevelet vehetett 
át a díjjal együtt, amelyet a Balogh Pizza ajánlott fel. 

A kreatív hajfonó 
ver senyre öt pár je-
lentkezett, a lányok 
na  gyon ügyesek vol-
tak, szebbnél szebb 
kreációkkal ör  ven dez-
tették meg a zsûrit. Az 
elsõ he lye zett Bartha 
Kitti fonása lett, amelyet 
hú gá nak, Fruzsinának 
készített, oklevélben 
és ajándékcsomagban 
részesültek. 

Délután Cripto bûvész és mentalista foglalta el a 
színpadot és kápráztatta el közönségét jobbnál-jobb 
bûvészmutatványaival, majd ezt követõen a Zilahi 
Superton együttes húzta a talpalávalót ezzel be is 
melegítve az esti koncertre. Az este sztárvendége Antal 
Timi volt, bánffyhunyadi születésû, fiatal, feltörekvõ 
énekes volt, aki személyiségével, énektudásával és jó 
elõadókészségével elkápráztatott mindenkit! A koncert 
után következett az est szó szerinti fénypontja, a 
tûzijáték. 

Vasárnap a néptáncosoké és a rönkhúzó versenyre 
jelentkezõké volt a fõszerep. Elõször a Zilahi Meseºul, 
aztán a Sarmasági Illegetõk és a Nagyfalui Árvalányhaj 
néptánccsoportok léptek fel, illetve a kicsik is szerepet 
kaptak, a Sarmasági Jaguárok mazsorett elõadását is 
megtekinthettük.

A néptánccal párhuzamosan a focipálya körül 
már elkezdõdtek az elõkészületek, a lovas szekerek és 
szállítók is rég megérkeztek, hiszen három órától volt 
a rönkhúzó verseny, amelyre nem csak Sarmaságról, 

hanem Szilágylompértról, Szatmárról, Margittáról, 
Nagyváradról és Krasznáról érkeztek versenyzõk. A 
lovak a nagy meleg ellenére is sokáig kitartottak gazdáik 
mellett, de szépen lassan kezdték feladni a harcot addig, 
amíg csak három versenyzõ maradt, így a harmadik 
helyezett Tincãu Marin lett Nagyváradról, a második 
helyezett Keresztes Andor Sarmaságról és az elsõ 
helyezést pedig Papp Sándor szerezte meg Krasznáról. 
Ennyiben természetesen nem merült ki a verseny, hiszen 
kettes fogatok is jelentkezhettek, négy személy gondolta 
úgy, hogy kipróbálják lovaikat párban is. A harmadik 
helyezést Szász Ferencz és Keresztes Antal Barna párosa 
tudhatja magáénak, a másodikat Keresztes Andor és 
az elsõ helyezett pedig Keresztes Sándor (Baki) páros 
fogata nyerte meg. Az elsõ helyezettek átvehették a nekik 
járó kupát illetve az oklevelet, a második és harmadik 
helyezett emléklapban részesült. 

A rönkhúzó verseny után a szabadtéri koncertek 
vonták magukra a figyelmet. Nyolc órától a nemrég 
újraalakult Blues Brothers Projectté volt a színpad, õket 
márciusig még Five B néven ismerhettük. A harmadik 
és egyben utolsó nap sztárvendége a Bagossy Brothers 
Company volt, õk sem érkeztek hozzánk messzirõl, hiszen 
gyergyói születésû fiatalokból állt össze az együttes. 
Nagyon jó és színvonalas koncerteknek lehettünk tanúi. 

Összességében a három nap jól telt és reméljük, hogy 
minden kedves érdeklõdõ megtalálta a magához illõ 
programot. Természetesen a Sarmasági Napokat nem 
tudtuk volna megszervezni támogatóink és partnereink 
nélkül, így szeretnénk nekik is köszönetet mondani, 
támogatásukért és fáradtságos munkájukért! 

Szervező: Sarmasági Polgármesteri Hivatal
Támogatóink: Europan Kft., Levi’s com, Bri’n Caffé, 

Adi Com, Agroviticol Silvania, Eurotrans Universal, Dr. 
Keresztes Erzsébet, S.C. Hydroproof  S.R.L., Vili Bontó, 
Balogh Pizza, Varga Szabolcs

Partnereink: Pro Sarmaság, Sarmasági Ifjúsági Tanács, 
Sarmasági RMDSZ Nõszervezet, Sarmasági RMDSZ 
Szervezete. 

Balog Anetta
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Új kenyér ünnepe – gyökerek
Magyar elődeink a legkorábbi időktől foglalkoztak 

gabonatermesztéssel. A legrégebbi nyomok öt gabonafélére, 
a kölesre, az árpára, a hajdinára, a barna rizsre és a búzára 
utalnak. ezekből kenyeret, lepénykenyeret, langallót-lapónyát, 
kövön sűlt leppencset és hamubasült pogácsát sütöttek. Emlékét 
népmeséink is őrzik.

A magyar ember mindenkor „Életnek” nevezte a 
búzát, a legfontosabb kenyérnövényünket. És valóban 
„Élet” minden egyes gabonamag. Mert ezek a kicsi magok 
bármikor képesek életre kelni. Magukban hordozzák az 
„Életcsírát”, a magba zárt kozmikus energiát.

A gabonavetés az acatoláson kívül nem sok gondozást 
kívánt, legfeljebb a madarakat kellett ijesztõkkel távol 
tartani, ha már sárgult a gabona. A búza érésének 
szakaszait így határozzák meg: Szent-Györgynap (április 
24.) táján szárba indul a vetés, májusban kihányja a fejét, 
Vid napján (június 15.) abbahagyja a növekedést, Péter-
Pálkor (június 29.) megszakad a töve, ettõl kezdve már 
csak érik, és lehet kezdeni az aratást.

Az aratás napját gondosan megválasztották. Új hold-
kor nem kezdtek hozzá, de Illés napját sem tartották 
szerencsésnek, nehogy a villám beléjük csapjon. Ha 
éppen péntekre esett volna az aratás elsõ napja, akkor 
már csütörtökön levágtak egy kévére valót, hogy a 
szerencsétlennek tartott napon ne kelljen a betakarítás 
legnagyobb munkájához hozzáfogniok.

Az arató részesek a végzés napján szándékosan lábon 
hagytak egy kis gabonát, amit másnap reggel levágtak. 
A lányok kalászokat és mezei virágokat harang alakúra 
köröttek össze. Néhol szalmából készült csigaszerû 
fonadékkal vagy táblákkal díszítették, a helyi szokásnak 
megfelelõen. Ezt lányok vagy legények botra akasztva 
vitték hangos nótaszóval, esetleg cigányzenészek kísé-
retében a gazda udvarába.

A gazdasszony néhány csepp vizet hintett rá, hogy 
jövõ évben a termés ne legyen üszkös, közben az arató-
gazda versben köszöntötte a ház gazdáját. A ko szorút 
a mestergerendára, az asztal fölé akasztották, és alatta 
megkezdõdött az ebéd vagy vacsora, melyrõl a bor sem 

maradhatott el. Ezután következett az arató- vagy kepebál, 
mely éjfélig, de sokszor hajnalig is eltartott. Az aratókoszorút 
sok helyen karácsonyig õrizték, és akkor a madaraknak 
adták, míg máshol a legszebbeket a templomban, kápolnában 
tartották, vagy útszéli keresztre akasztották.

Az aratás befejezése örömünnepnek 
számított,  melyet a szokások és 
hie delmek gazdagon áti-
tat tak. A ma gá nak 
arató család nem 
rendezett a munka 
be fejezésekor külö-
nösebb ünnepséget, 
erre a szegényebbeknél 
csak akkor került sor, 
ha a munkát kölcsönös 
segít séggel végezték. Ilyen-
kor a megvendégelés köteles-
sége a házigazdáé a munka 
köz ben éppen úgy, mint 
annak befejezésekor.

A módosabb gazda már 
részes aratókkal dolgoztatott. Amikor 
elõször kiment megnézni a munkát, 
az asszonyok és lányok szalmakötéllel 
fonták körül a lábát, és csak akkor 
engedték szabadon, ha pénzt adott, bort 
vagy ennivalót ígért. Azt tartották, hogy 
ennek elmulasztása esetén nem eresztene 
jól a búza. Az aratás befejezésekor néhány 
szálat a földön hagytak, hogy a zivatar, 
vihar a következõ évben ne tegyen kárt 
a vetésben.

István királyunk szentté avatása
1083-ban, államalapító királyunk szentté 

avatási eljárása során, Nagyboldogasszony utáni első 
vasárnapon, augusztus 20-án nyitották meg István 
király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta 
kalendáriumba István névünnepeként.

Az ünnepeknek is megvan az életük. Az 
évszázadok folyamán változnak a hozzájuk 
kötõdõ tartalmak, hangsúlyok. 
Augusztus 20-a esetében az 
ünnep állami és egyházi 
jellegének egyensúlya 
is folyamatosan 
változott. 
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sége a házigazdáé a munka 
köz ben éppen úgy, mint 
annak befejezésekor.

A módosabb gazda már 
részes aratókkal dolgoztatott. Amikor 
elõször kiment megnézni a munkát, 
az asszonyok és lányok szalmakötéllel 
fonták körül a lábát, és csak akkor 
engedték szabadon, ha pénzt adott, bort 
vagy ennivalót ígért. Azt tartották, hogy 
ennek elmulasztása esetén nem eresztene 
jól a búza. Az aratás befejezésekor néhány 
szálat a földön hagytak, hogy a zivatar, 
vihar a következõ évben ne tegyen kárt 
a vetésben.

István királyunk szentté avatása
1083-ban, államalapító királyunk szentté 

avatási eljárása során, Nagyboldogasszony utáni első 
vasárnapon, augusztus 20-án nyitották meg István 
király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta 
kalendáriumba István névünnepeként.

Az ünnepeknek is megvan az életük. Az 
évszázadok folyamán változnak a hozzájuk 
kötõdõ tartalmak, hangsúlyok. 
Augusztus 20-a esetében az 
ünnep állami és egyházi 
jellegének egyensúlya 
is folyamatosan 
változott. 
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A török hódoltság idejére Szent István ünnepe 
elveszítette az Árpád-ház idején oly fontos dinasztikus 
erejét. XI. Ince pápa pedig 1686-ban a török fölött 
aratott gyõzelem emlékére megváltoztatta Szent István 
ünnepének dátumát. Annak örömére, hogy szeptember 
2-án Buda váráról lekerült a félholdas zászló, elrendelte, 
hogy az egész katolikus világ minden év szeptember 
16-án emlékezzék meg Szent István ünnepérõl. A 
következõ száz esztendõben sok más egyházi 
ünneppel együtt Szent István napja is kiszorult 

az egyházi kalendáriumból. Mária 
Terézia, hogy a magyar rendek 
kedvében jár jon, 1774-ben 
országos ünneppé nyilvánította 
Szent István napját – ismét 

augusztus 20-án.

A Szent Jobb 
hazakerült

Ugyancsak a király-
nõnek köszönhetõ, 
hogy leg fon tosabb 
ereklyénk, a titokzatos 

körülmények között 
eltûnt Szent Jobb 

v i s s z a k e r ü l t 
R a g u z á b ó l 

(Dubrovnikból). Az óriási lelkesedéssel várt ereklyét 
elõbb Bécsbe szállí tották, majd Gyõrön és Pannonhalmán 
keresztül 1771. július 20-án megérkezett Budára. 1818-
tól vált szokássá, hogy díszes körmenettel tiszteleg 
Magyarország a Szent Jobb elõtt.

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a megtorló 
Habsburg hatalom 1860-ig nem engedélyezte a magyar 
nemzeti ünnepeket. A Kiegyezés után viszont a dualista 
monarchia egyik államának alapító királya kitüntetett 
helyet kapott. Ferenc József  Szent István napját 1891-
ben munkaszüneti nappá nyilvánította.

Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása után 
újabb jelentéstartalommal bõvült ez a nap. A területében 
és népességében is jelentõsen megfogyatkozott 
Magyarországon Szent István az erõs államiság, a magyar 
királyság, valamint a nemzeti egység jelképe lett.

Az új kenyér ünnepe lett
A második világháború után újjászervezõdõ politikai 

erõk többsége számára Szent István ünnepe a feudális 
maradványokat konzerváló társadalmi szerkezetet és 
a klerikalizmust jelentette. 1945-ben az országgyûlés 
megváltoztatta az ünnepnap jelentését, augusztus 20-
a ekkor vált az egykori aratóünnepeket, aratóbálokat 
idézõ új kenyér ünnepévé. Az aratást befejezõ 
ünnepségek egy 1901-es „szociális hangvételû” 
miniszteri felhívásnak köszönhetõen terjedtek el, 
elsõsorban azokon a nagybirtokokon, ahol nagyszámú 
cselédséget foglalkoztattak.

1945-ben még nem törölték Szent István ünnepét 
a kalendáriumból. Erre 1947-ben került sor, amikor 
a kommunista párt nyílt támadásba lendült. Úgy 
gondolták, ha május elsején ünnepelnek a munkások, 

ünnepelhessenek augusztus huszadikán a földmunkások 
is. Így augusztus 20-án az új kenyérre és az aratásra 
helyezõdött a hangsúly.

Néhány év múlva megint változott az ünnep 
tartalma. 1949-tõl 40 éven keresztül augusztus 
huszadikán a Magyar Népköztársaság Alkotmányát 

ünnepeltük, természetesen az elmaradhatatlan 
nemzeti színû szalaggal átkötött kenyérrel.
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Az idei versenyen összesen 6 
csapat vett részt: Horvátország 
(Bizovac), Szerbia (Bajmok), 
Magyar ország (Kiskunmajsa, 
Kecskemét, Nagyhalász) és a 
sarmasági csapat.

A megnyitón a helyi és megyei 
katasztrófavédelem képviselõi, és 
a polgármester mondott ünnepi 
beszé det, ahol üdvözölte a lelkes 
csapatokat és hang súlyozta a 
tábor fontosságát a katasztrófavédelem szempontjából. 

Az ünnepélyes megnyitót a versenypálya bemu tatása 
követte, majd a tulajdonképpeni verseny. A verseny 
aka dály pályás stafétát és ügyességi verseny szá mokat 
foglalt magába. Alkalmat adott minden résztvevõnek a 
tapasztalatszerzésre, a szakmai tudás összemérésére. 

A horvát szervezõk gondoskodtak arról, hogy a 
részt vevõk megismerkedjenek a régi, hagyományos 
sport játékaikkal mint: a patkódobálás, íjászat, és a 
gerelyhajítás elõdjével. 

A sportjátékok után kellemes, szórakoztató progra-

mokon vettek részt a táborozó 
gyerekek: fürödtek az AQUAPOLIS 
és a benti medencékben. A táncos 
est is alkalmat nyújtott a társalgásra, 
is merke désre és egymás  kulturális 
értékeinek megis merésére. A 
szervezõk ki is hangsúlyozták, hogy 
ennek a tábornak a játék, a szakmai 
ismeretszerzés mellett a barátkozás 
és összetartás a másik lényeges 
célja. 

 Mindezek elismereseként az eredményhirdetés 
alkalmával kiderült, hogy ez a tábor a barátság, fair 
play  jegyében zajlott. Mivel mindenki ügye sen, 
legnagyobb odafigyeléssel hajtotta végre a ver senypálya 
minden feladatát, emiatt a szervezõk úgy gondolták, 
hogy a résztvevõ csapatok megosztott elsõ helyezést 
érdemelnek. 

A tábor népszerûségét bizonyítja, hogy jövõtõl 
Szlovénia is csatlakozik egy csapattal. Minden gyermek 
kellemes élményekkel tért haza, és készül a 2017-es 
táborra, melynek házigazdája Nagyhalász lesz.

Mirabela Amarandei elmondása szerint azért volt 
szükség erre a pontosításra, mert az utóbbi idõben több 
változat is elterjedt az iskolakezdéssel kapcsolatban, de a 
végleges idõpont szeptember 12-e maradt. 

A Hivatalos Közlönyben is megjelent miniszteri 
rendelet szerint a 2016/2017-es tanév 35 hétbõl, 169 
tanítási napból és két félévbõl áll. Az elsõ félév 2016. 
szeptember 12-én kezdõdik és 2017. február 3-ig tart, a 
második pedig 2016. február 13-án kezdõdik és 2017. 
június 16-án ér véget. 

Az iskolai szünetek idõpontjai:
• Téli szünet: 2016. december 24. – 2017. január 8.
• Félévi szünet: 2017. február 4. – 12.
• Tavaszi szünet: 2017. április 19-30.
• Nyári szünet: 2017. június 17. – 2017. szeptember 

10.
A nulladik osztályosok és az általános iskolások 2016. 

október 29. – november 6. között is vakációznak. A 
középiskolai végzõsök 2017. május 26-án, nyolcadikosok 
2017. június 9-én fejezik be a tanévet.

Az Iskola másként program ötnapos marad, és az 
iskolák maguk dönthetik el, hogy a minisztérium által 

javasolt periódusok közül melyik idõszakban szervezik 
meg. A tárca a 0-IV. osztályosoknak a következõ 
periódusokat javasolja: 2016. november 2. – december 2., 
2017. február 27. – március 31., 2017. május 15. – június 
9. Az V-XII. osztályosoknak javasolt idõszakok: 2016. 
október 17. . december 2., 2017. február 27. – március 
31., május 15. – június 9.

(Forrás: maszol.ro)

Nemzetközi Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi 
Ifjúsági Tábor Horvátországban
Augusztus 4-7 között immár XI. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Katasztrófavédelmi és 
Polgári Védelmi Ifjúsági Tábort, ezúttal Horvátországban. Sarmaság csapata (10 gyerek és 5 felnőtt) a 
Bizovacske Topiceben levő Termia hotel kényelmét és a házigazdák vendégszeretetét élvezhette.  

Iskolakezdés
A Minisztérium pontosított, így a 2016/2017-es tanév szeptember 12-én kezdődik a tanévnyitó 
ünnepséggel. 

FELHÍVÁS! 

Az Eurotrans Alapítvány útlevél 
kérelmezéssel kapcsolatos ügyintézést tart 
Sarmaságon szeptember 22-én, délelőtt 11:00-
tól 14:00-ig. Kérjük Önöket, hogy elõre 
íratkozzanak fel, amelyet megtehetnek a 
könyvtárban (Faluházában) vagy Balog 
Anettánál.

Helyszín: Sarmaság Faluháza (Kastély)
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SZÜLETTEK

Kallai Delia-Emilia, aki Kallai Iosif-Ioan és 
Varga Mirela-Ancuþa lánya

Király Dávid-Márk, aki Király Zsolt és Király 
Tünde fia

Tőtős Patricia-Melania, aki Tõtõs Ferenc és Tõtõs 
Liana-Gabriela lánya

Magyar Gheorghe-Adrian, aki Magyar Gheorghe 
és Varga Angela fia

Lakatos Natalia-Andrea, aki Lakatos Károly és 
Kaszani Andrea-Csilla lánya

Demjén Márton-Szabolcs, aki Demjén Dezsõ-
Csaba és Demjén Ingrid-Andrada fia

Demjén Mártin-Szilárd, aki Demjén Dezsõ-Csaba 
és Demjén Ingrid-Andrada fia

Vicsai Simon-Szabolcs, aki Vicsai Szabolcs és 
Vicsai Kinga fia

Isten éltesse az újszülötteket!

Mezei Miticã-Gabriel és Gorgan Ioana-Florica
Rãdulescu Rickhard és Sîrb Laura-Mariana

Lóga Szabolcs-Attila és Molnár Enikő
Katona Pál és Simon Andrea-Krisztina

Mihály Roland-Ferenc és Keresztes-Kis Júlia-Orsolya
Rostaº Hergelegiu Bobbi és Ponta Mãdãlina-Vandana

Sok boldogságot!

Tolnoi Ida, élt 98 évet
Keresztes-Bandi Rozália, élt 88 évet

Kocsis Alexa, élt 64 évet, Pãcurar Vasile, élt 80 évet
Martin Eugen, élt 68 évet 

Szentkirályi Catalina, élt 77 évet
Keresztes Francisc, élt 71 évet

Kocsis Melinda-Krisztina, élt 22 évet
Ardelean Vasile, élt 80 évet, Balog Sámuel, élt 52 évet

Béke poraikra!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELHALÁLOZTAK

Mély fájdalommal mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik a szeretõ leánygyermek, 

szeretõ testvér, drága unoka, 

Kocsis Krisztina 
temetésén részt vettek, utolsó utjára elkisérték, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek és 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„Számunkra õ soha nem lesz halott,

        Szívünkben élni fog, mint a csillagok.”
A gyászoló család 

Nehéz búcsút venni egy olyan embertõl, 
aki hosszú ideig közel állt a szívemhez, 

nyolc évig osztálytársak és barátnõk voltunk, 
nagyon sok mindent megéltünk együtt. 

Egy életvidám, hiperaktív, okos, vicces lány volt 
Krisztina, aki a balesete után sem adta fel, sõt õ 
volt az, aki még így is másokon segített, gyakran 

felvidított, ha szomorú voltam... 
Az évek során ugyan más utakat jártunk be, 
de mindig voltak olyan megállók, ahol rövid 

ideig, de találkoztunk. Utolsó találkozásunk is 
ilyen volt, sosem fogom elfelejteni...

„Barátság és szeretet
Egy édes emlék,

Gondolj néha rám is,
Mintha veled lennék!”

Ezekkel a szavakkal búcsúzott tõlem 

Krisztina nyolcadik osztály végén...
Minden nap gondolok Rád...!

Õszinte részvétem a családnak és arra kérem 
a Jó Istent, hogy adjon nekik erõt, kitartást, és 

enyhítse fájdalmukat!
B.A.

Õszinte részvétünk a Kocsis családnak drága 
Leányuk elvesztéséért. Pihenése legyen csendes! 

A Sarmasági Polgármesteri Hivatal

Mély fájdalommal vettünk 
tudomást volt diákunk, 

Kocsis Krisztina
eltávozásáról... Pihenése legyen csendes! 

Õszinte részvétünk a családnak!

 A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum

Együttérezve a gyászoló családdal 
fájdalmában, fogadják õszinte részvétünket 

leányuk, Krisztina elvesztéséért! 
 A Sarmasági RMDSZ Szervezete és a 

Sarmasági RMDSZ Nőszervezete

Fájó szívvel veszünk búcsút szeretett 
osztálytársunktól, Krisztinától. 

Sosem feledjük az együtt töltött éveket, 
szívünkben örökké él! 

Õszinte részvétünk és együttérzésünk 
a gyászoló családnak!

 A volt VIII. B osztály
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

Sarmasági Napok 2016. augusztus 19-21.


